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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

     Indonesia menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945  adalah negara yang menganut 

asas hukum. Dalam negara hukum, paradigma penyelenggaraan negara dan 

kegiatan pembangunan pada hakikatnya adalah hukum itu sendiri. Pemerintah 

tidak lain adalah oleh hukum, bukan oleh orang1(The Rule of Law and Not of 

Man).2 

     Hukum adalah  sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. 

Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara 

demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara 

hukum (nomocrasy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. 

Bahkan, sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam 

Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam 

rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan  ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian 

1 Prinsip demikian ini juga beralaku dan bahkan sebenarnya berasal dari prinsip yang dikenal 

dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa yang disebut sebagai al-imaan dalam arti sesungguhnya 

tidak lain adalah al-Quran , sedangkan nabi Muhammad merupakan al-Uwatun Hasanah atau contoh 

teladan dalam menjalankan aturan al-quran itu. Artinya, Islamsejak semula mengajar suatu sistem 

pemerintahan itu tidak lain adalah pemerintahan oleh sistem aturan, bukan oleh orang per orang 

tokoh pemimpin yang tidak lain merupakan contoh teladan yang wajib ditaati hanya seanjang dapat 

diteladani dalam menegakkan aturan yang berlaku. 
2 Yang dimaksud dengan The Rule of Law and Not of Man adalah bahwa dalam sebuah negara 

yang menganut asas hukum yang disebut pemerintahan pada intinya dalah hukum sebagai sistem, 

bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai pelaksana dari skenario sistem yang mengatur. 
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abadi dan keadialan sosial. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk 

mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut.3 

    Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak 

menjadi sekedar rule-driven, melainan tetap mission driven. Tetapi mission 

driven yang tetap didasarkan atas aturan. Bagi  setiap negara hukum, 

dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process 

of law), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan 

perundang-undangan yang tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis 

harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan 

administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan 

administrasi harus didasarkan atas aturan aturan atau rules and procedures 

(regels).4 

Selama ini yang dikenal dalam ketentuan Pasal 43 Undang-undang 

Perkawinan, bahwa setiap anakyang dilahirkan di luar perkawinan dalam hal 

keperdataan secara yuridis normatif tidak mempunyai hubungan ayah 

biologisnya, meskipun diketahui secara pasti siapa ayah biologisnya.  

      Menurut hukum perkawinan nasional Indoneia, status anak dibedakan 

menjadi: 1 anak sah. 2 anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 adalah dalam anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan Kompilasi Hukum Islam 

kesejahteraan Islam pasal 99 menyatakan: anak sah adalah: 1. Anak yang lahir 

                                                             
3 Jimly Asshiddiqie, Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan 

Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum. Jimly, 14. 
4 Regels atau regeling, merupakan norma yang sifatnya pengaturan dan megikat masyarakat secara 

umum 
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dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 2. Hasil pembuahan suami istri 

yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. 

     Namun pada kenyataanya pada saat ini banyak pergaulan bebas yang 

berdampak pernikahan dini yang mengakibatkan pernikahan dini atau hamil 

luar nikah untuk itu perlu diadakan pemahaman lebih mengenai status anak luar 

nikah. Banyak sekali organisasi masyarakat islam  membahas mengenai status 

anak luar nikah sala satunya perihal status anak luar nikah menurut fatwa mui 

untuk itu dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan mengenai status anak luar 

nikah menurut fatwa. 

     Pada dasarnya setiap anak, baik lahir akibat adanya perkawinan secara sah 

maupun tidak, anak tersebut tetap memiliki status hukum dan kondisi fitrah 

yang bersih tanpa dosa dan noda, tidak ada anak yang lahir diluar perkawinan 

yang sah membawa dosa, karena dinilai karena lahir atas perbuatan perzinaan 

yang tidak pantas dipandang. Perzinaan adalah sala satu dosa terbesar dalam 

agama isam, namun dampak dari perbuatan tersebut tersebut tersebut tidak  

dapat begitu saja diselamatkan kepada anak tersebut.5 

     Anak adalah merupakan penerus bangsa dikala usia lanjut besok dan sebagai 

modal untuk penerus agama islam, sehingga kelak kita dapat mengontrolnya. 

Anak sebagai keistimewaan bagi kedua orang tua. Setiap anak wajib 

menggetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. 

     Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa anak sah adalah  anak 

yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. selain itu,  hak anak untuk hidup, 

                                                             
5 Adz-Dzanabi, kitab Al-Kabair, (Jakarta:Syirkah Dina Mutiara Berkah Utama, (t.t)) 42. 
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tumbuh dan berkembang kurang diberi perlindungan hukum dan pengawasan, 

mengingat seorang ibu anak diluar nikah akan dihadapkan pada penemuan 

kebutuhan materi maupun spikis bagi anak tersebut, sementara ayahnya tidak 

dibebani dengan kewajiban bertanggung jawab. Dalam realitas masyarakat, 

anak hasil zina seringkali terlantar karena penyebabnya lelaki yang 

menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atas kejadian yang dia lakukan, 

seringkali anak di anggap sebagai anak haram karena dalam kelahiran anak 

cuma dinisbatkan kepada ibunya saja. 

     Permasalahan status hukum anak di luar nikah dapat diatasi secara hukum 

melalui Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PPU-VIII/2010, tanggal 13 

Febuari 2012, isi putusan tersebut adalah: Bahwa anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan sebagai dasar 

ilmu pengetahuan  dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata kepada keluarga 

ayahnya.6 

     Terhadap masalah tersebut, Mahkamah Kontitusi dengan pertmbangan  

memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki 

yang menyebabkan kelahiranya untuk bertanggung jawab, hal ini ditetapkan 

dalam putusan MK Nomor 46/PPU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur 

kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 

                                                             
6 Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010, Tanggal 17 Febuari 2012, Tentang Uji 

Materiil Undang-Undang Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1). 
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perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan  berdasarkan ilmu pengetahuan. 

     Berhubungan dengan masalah anak tersebut, pastinya akan muncul sebuah 

problematika terkait perwalian, usian nikah, nafkah, waris dan status anak luar 

nikah. Karena anak mempunyai legal standing yang kuat guna mendapatkan 

hak-haknya. Pemerintah Indonesia menyadari akan adanya kekurangan hal 

tersebut. 

    Problematika tersebut muncul ketika anak yang lahir diluar institusi 

pernikahan sulit atau bahkan tidak bisa mendapat hak atas akte  kelahiran yang 

menjadi dokumen penting bagi anak dalam mengurus segala bentuk 

administrasi selama perjalanan hidupnya. 

    Maka perlu diingat bahwa anak sah menurut undang-undang ini adalah anak 

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.7 seorang anak 

dapat dikatakan sah  memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari 

perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah 

tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasa disebut dengan anak Zina atau 

anak di luar perkawinan yang sah.8 

    Anak hasil zina (anak luar kawin), juga mempunyai hak untuk mendapatkan 

legalitasnya dari negara, berupa perlindungan hukum serta hak keperdataanya. 

Sesuai dengan asasnya, hukum itu harus mempunyai kepastian hukum, 

kemanfaatan dan juga keadialan.9 Dalam kompilasi hukum islam diatur bahwa 

                                                             
7 Lihat Pasal 42 UUP. 
8 Ibid, 277 
9 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Liberty, Yogyakarta, 1999), 145. 
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Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling 

mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. 

    Melihat pada aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam  PASAL 186, 

terdapat  sebuah diskriminasi hukum, dalam hal ini ayah  biologisnya tidak 

terikat oleh hukum  yang pasti memberi nafkah dan juga kewajibanya sebagi 

orang yang telah membuat anak tersebut lahir, yang merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas perilakunya. 

     Melihat ketentuan pasal 186 KHI tersebut, makan anak hasil zina  tidak 

mendapatkan hak dan perlindungan hukum oleh negara. Bila melihat dalam 

regulasi peraturan perundang-undangan khusus Undang-undang No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut sangatlah mendukung untuk 

menjamin  hak anak tersebut. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untu 

menjamin dan melindungi a nak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat 

kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan.10 

    Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, telah selaras dengan UUD 1945 yang menjelaskan 

bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin dan 

dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga dan pemerintah daerah.11 

Jadi walaupun anak tersebut hasil zina dia tetap berhak untuk mendapatkan 

jaminan,dilindungi  dan dipenuhihaknya oleh orang tuanya. Bahkan bukan 

                                                             
10 Pasal 1 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak  
11 Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
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hanya orang tuanya saja yang melindungi dan mempunyai kewajiban tersebut, 

melainkan negara juga harus bertanggung jawab  atas anak tersebut. 

    Pada tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir H 

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Tentang Kedudukan Anak Hasil 

Zina Dan Perlauan Terhadapnya, hal ini bertujuan untuk merespon kebutuhan 

hukum masyarakat Islam setelah Mahkamah Kontitusi dalam Putusan Nomer 

46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Febuari 2012 mengubah ketentuan Pasal  43 ayat 

(1) UU perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 

    Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012. MUI 

mengingatkan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali 

nikah waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahiranya. Tetapi 

MUI juga mengingatkan  bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina 

dan mencegah terjadinya penelantaraan anak tersebut. MUI menafsirkan 

dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi ini maka tidak ada perbedaan 

status antara anak diluar kawin dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah 

perkawinan secara resmi. Sebagaimana diberitakan MUI pusat telah 

mengeluarkan Fatwa No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina 

dan Perlakuan Terhadapnya. Bahkan MUI sempat mengeluarkan fatwa: “Anak 

hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan 

lelaki yang menyebabkan kelahiranya. Selain itu anak hasil zina hanta 
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mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah kepada ibunya serta keluarga 

ibunya.12 

     Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) menentang keputusan Mahkamah 

Kontitusi yang menyatakan bahwa anak diluar nikah mendapatkan 

perlindungan hukum. Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma’ruf Amin mengatakan” 

keputusan fatwa ini menggunakan hukum agama Islam. Dalam agama Islam 

kata dia, anak dari hasil zina, itu dari segi nasabnya tidak bisa dinisbahkan pada 

orang tuanya”.13 Fatwa MUI ini justru meneguhkan perlindungan kepada anak. 

Selain itu, fatwa juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari 

hasil zina tidakpunya hubungan nasab, wali nikah dan waris.14 

     Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa untuk melindungi hak-hak 

hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-

laki yng mengakibatkan kelahiranya. Melainkan dengan menjatuhkan ta’zir15 

atas laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak dan 

memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiah wajibah. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa alasan MUI tentang status anak lahir luar nikah dan mahkamah 

konstitusi? 

                                                             
12 Fatwa MUI No 1 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan  Perlakuan Terhadapnya. 

1 
13  Dewan Pimpinan MUI, Ma’ruf Amin tentang putusan anak hasil dari zina, 2 
14 Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya 
15 Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada 

tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1433 H Tentang Kedudukan 

Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. 
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2. Apa perbedaan alasan antara mui dan mahkamah konstitusi tentang status 

anak lahir diluar nikah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan  yang dicapai dalam penelitian adalah: 

a. Untuk memperoleh pemahaman mengenai alasan dari status anak luar 

nikah  menurut Majlis Ulama Indonesia. 

b. Untuk mengetahui dasar dari fatwa mui terhadap Indonesia mengenai 

status  nak luar nikah. 

2. Kegunaan yang diharapkan oleh penyusun dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai konstribusi pemikiran dan kajian hukum islam, khususnya pada 

kajian status Anak luar nikah. 

b. Dapat digunakan sebagai masukan dan pemahaman bagi masyarakat 

dalam memahami masalah yang berhubungan dengan status anak luar 

nikah. 

 

 

D. Manfaaat Penelitian 

      Memberikan pengalaman kepada penulis untuk mengetahui wawasan teori 

status anak luar Nikah (Studi terhadap Fatwa MUI No.11 th 2012 tentang 

Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dan memperluas 

pengetahuanya. untuk dapat mengidentifikasikan suatu masalah yang sedang 

terjadi agar nantinya didapat sebuah jawaban yang tepat dari masalah tersebut. 
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Suatu penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil yang nantinya dapat 

dimanfaatkan atau digunakan dalam mengambil keputusan atau kebijakan-

kebijakan. Sebagai mahasiswa Ahwal Syakhshiyyah dan dalam kaitanya 

dengan hukum Islam, maka peneliti ingin mengampilatifkan ilmu yang sudah 

didapatkan dalam bangku perkuliahan, yang mana korelasinya menciptakan 

sebuah pemikiran yang responsif dan aplikatif, untuk menciptakan sebuah 

hukum yang maslahah, progesif dan dinamis bagi masyarakat sebagaimana 

peraturan yang berlaku. 

 

E. Telaah Pustaka 

      Dalam penulisa skripsi penulis mengambil referensi dari beberapa buku dan 

Undang-Undang. Duantaranya yaitu: 

       Fiqh Munakahat II. Buku ini di tulis oleh Supriatna, fatma Amilia, dan 

Yasin Baidi (2009). 

       Buku ini membahas tentang hukum perkawinan, terutama terkait dengan 

proses dan bentuk-bentuk berakhirnya perkawinan, 

        Perkawinan dalam Perspekrif Qur’an dan Hadis. Buku ini ditulis oleh 

Muhammad Daelamy (2008), merupakan buku ajar. Buku ini berisi tentang 

proses pernikahan dari pra sampai pasca, yakni awal memasuki jenjang 

perkawinan, dari meminang sampai melaksanakan perkawinan, kewajiban 

suami isteri, pergaulan suami isteri dan putusnya perkawinan. 

        Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum 

Positif. Buku yang ditulis oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah (20011) ini 
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membahas berbagai hal tentang munakahat dalam perspektif fiqh dan undang-

undang, termasuk KHI. Mulai dari sejarahnya, sampai dengan ketentuan-

ketentuan untuk masing-masing aspeknya.  

       Hukum asal perkawinan adalah mubah dan boleh di tinggalkan. Namun 

dari hukum asal mubah tersebut, bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, 

dan haram. Tergantung ada tidaknya manfaat atau mudorot yang ditimbulkanya. 

    Hukum Orang dan Keluarga: Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum 

Islam, dan Hukum Adat. Buku yang ditulis oleh Soedharyo Soimin (2004), 

mencoba memadukan teori-teori dalam praktek keseharian mengenai berbagai 

aspek hukum orang dan keluarga yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. 

Buku ini merupakan  rangkuman masalah tentang orang yang dipandang dari 

aspek-aspek hukum yang berlaku. Yaitu hukum adat, hukum islam, maupun 

hukum perdata barat/BW, serta aspek perkembangannya dalam yurisprudensi. 

        Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Buku tersebut ditulis oleh M. 

Nurul Irfan (2013). Buku ini berisi tentang tanggapan MUI terhadap putusan 

MK tentang kedudukan anak di luar nikah. Karena putusan tersebut dinilai 

kontroversial, dan membuka peluang pemahaman bahwasanya ada hubungan 

perdata antara anak yang dilahirkan dari hasil zina dengan lelaki yang 

menyebabkan kelahiranya. Buku ini banyak menjelaskan tentang nasab, nasab 

menurut hukum Islam, hubungan nasab dalam hukum Islam, sebab-sebab 

ketetapan nasab, dan cara-cara menetapkan nasab dan problematika hukum 

keluarga Islam Indonesia. 
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      Al-Manhij Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. VIII No2. Juli 2014. Jurnal 

tersebut berisi tentang artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum Islam, di 

dalamnya juga terdapat kajian tentang status anak di luar nikah dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi, yang mana kajian tersebut menganut teori hukum 

progesif. 

 

F. Metode Penulisan 

      Untuk mendapatkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode 

yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

     Ditinjau dari jenis data yang diteliti, peneliti ini termasuk penelitian 

kepustakaan atau library researrch. Yaitu dengan meneliti atau mengkaji 

dari teks al-Quran, kitab-kitab hadist dan dalam kitab-kitab Undang-undang 

No 1 tahun 1974, serta buku-buku yang secara khusus menjelaskan status 

anak luar nikah studi terhadap fatwa mui tahun 2012 nomer 11 tentang 

kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Peneliti juga 

menggunakan jurnal dan sumber-sumber yang tertulis lainya yang berguna 

untuk mendukung peneliti ini. 

2. Sumber Data 

a. Sumber data Primer yang peneliti gunakan adalah Fatwa MUI No 11 

Tahun 2012. 
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b. Sumber data sekunder adalah pendapat para ulama, buku-buku 

pendukung lain, hasil penelitian yang telah ada, internet dan artikel dan 

lain-lain yang berkaitan tentang penelitian ini. di khususkan pada kajian 

undang-undang dan hukum islam. Maka metode dalam penelitian ini 

adalah komparatif yaitu metode berdasarkan perbandingan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

     Sistematika yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dan pembahasan 

hasil dari peneliti yang diuraikan agar memperoleh hasil yang sistematis, terarah 

dan menyeluruh sesuai dengan judul serta memudahkan pembaca dalam 

memahami hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

      Bab satu merupakan bab pendahuluan yang merupakan pengantar secara 

umum semua hal yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat oleh 

peneliti meliputi Bagaimana status anak lahir luar nikah dalam pandangan fatwa 

MUI? latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

     Bab dua dalam penulisan penelitian ini adalah bab kajian pustaka yakni bab 

yang berisi tantang landasan-landasan teori yang berkaitan dengan  penelitian 

yang diangkat pertama mengenai tinjauan tentang pengertian anak luar nikah, 

Anak luar nikah menurut undang-undang, Anak luar nikah menurut hukum 

islam, Anak luar nikah menurut fatwa mui. 
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      Hasil penelitian dan pembahasan akan terangkum dalam Bab tiga, bab ini 

akan terbagi menjadi beberapa sub bab, yakni: pertama, Bagaimana status anak 

lahir luar nikah dalam pandangan fatwa mui? Kedua Apa landasan hukum fatwa 

mui. 

      Penulisan penelitian ini akan di tutup pada Bab empat yang merupakan 

rangkuman dari keseluruhan pembahasan penelitian ini, yang berisi kesimpulan 

dan permasalahan yang di angkat serta saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


